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Klaar voor de wijzigingen in APK
Megalezing ATC-afdelingen

Apeldoorn, Arnhem-Nijmegen, 
Deventer-Zutphen en Twente, de
APK-Megalezing in Markelo is het
werk van maar liefst vier ATC-afde-
lingen. De RDW wil er alles aan doen
om er voor de massaal opgekomen
ATC-leden, van wie een groot deel
APK-keurmeester is, een succes van
te maken. En dus is de RDW-afvaar-
diging maar liefst drie man sterk.
Procescoördinator APK, Henk Bus-
sink, neemt het eerste deel van de
RDW-presentatie voor zijn rekening.
Hij gebruikt een video om aan te
tonen dat de RDW verantwoordelijk
is voor véél meer dan alleen de APK.

Heel goed, maar de 260 ATC-leden
komen voor de APK, ter zake dus. 
Bussink begint met te vertellen dat
Nederland een bijzonder APK-sys-
teem heeft: “Het zijn bij ons de gara-
gebedrijven die de periodieke keu-
ringen uitvoeren. Andere landen
hebben dit niet. Ons systeem is al-
leen mogelijk, doordat de bedrijven
gecertificeerd zijn, de keurmeesters
gediplomeerd en er toezicht is door
de RDW”.

Mankementen per autotype
Toch werd ons systeem door andere
landen in de EU twee jaar geleden

niet voor vol aangezien. “Met dank
aan jullie is dat nu anders”, zegt Bus-
sink. “Wij hebben gehamerd op het
doorgeven van reparatiepunten en
het melden van afkeur. En kijk nu
eens naar de cijfers over 2011: 5 mil-
joen reparatiepunten en 600.000 
afkeurpunten, dat is geweldig. 
De Dekra heeft ons APK-systeem 
beoordeeld en was vol lof.” 
Toch heeft Bussink ook kritiek op de
APK-keurmeesters in de zaal: “In
ruim 8 procent van de steekproeven
een afwijking! Dat is te veel”. De
RDW streeft ernaar dat cijfer omlaag
te krijgen en heeft voortdurend

overleg met de ATC over hoe dat
moet: “Het HAPS-project is daaruit
voortgekomen. HAPS staat voor His-
torische APK-info Per Specifiek merk
& type. Per 1 april tonen we in het
raadpleegscherm een voertuigman-
kementenlijst. Dat wordt een Top 3
of Top 5 van meest voorkomende
voertuigafhankelijke mankemen-
ten”. Om het concreet te maken
toont Bussink een aantal voorbeel-
den. Die zien eruit als:
Suzuki Wagon R bj 2003:
1. Wiellagers 5.*.20
2. Assen 5.*.18
3. Veersysteem 5.*.28

Wat is er deze maand veranderd in de APK? Nog net voor 1 april organiseerden vier ATC-

 afdelingen een APK-Megalezing. De RDW nam er de jongste wijzigingen door en Snap-on,

Stokvis, JNT en Saarloos legden uit dat hun apparatuur er klaar voor is. En de 260 opgekomen

ATC-leden? Die beleefden een leerzaam avondje.

EOBD, RME en nog veel meer wijzigingen in de APK per 1 april. Vragen te over van de 260 APK-keurmeesters van de ATC. Henk Bussink, Bert Top en hier Piet
Schaefer geven antwoord namens de RDW.

Wat is overmatige olielekkage? De eis is niet
gekwantificeerd, maar in dit geval is er geen
twijfel.

APK in 2011
• 7.100.000 APK-keuringen
• 9.683 bedrijven 
• 24.000 actieve keurmeesters
• 3% steekproef: 220.000
• 8% afwijking: 17.600
• 5.000.000 reparatiepunten
• 600.000 afkeurpunten

Bij 8 procent van de steekproeven vindt de
steekproefcontroleur van de RDW een 
afwijking. “Te hoog”, vindt de RDW. Geluk-
kig bevatten de cijfers ook positief nieuws:
“De aantallen reparatie- en  afkeurpunten
zijn geweldig”.
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Vereniging van Automobieltechnici ATC

Kijk voor nadere informatie op:

www.vereniging-atc.nl

TEKST: ERWIN DEN HOED

Adreswijzigingen etc. alleen doorgeven

aan het secretariaat van de eigen afdeling.

Dagelijks bestuur:

Nico Tol (algemeen voorzitter en APK zaken)

voorzitter@vereniging-atc.nl, 

apk@vereniging-atc.nl

Piet Roelse (algemeen penningmeester en

 ledenbeheer)

pmr@vereniging-atc.nl

Hub Veders (algemeen secretaris)

secretaris@vereniging-atc.nl

Louis Matthys (vice-voorzitter)

vice-voorzitter@vereniging-atc.nl 

Hans Boot (projecten)

projecten@vereniging-atc.nl

Jur Ooijman (p.r. en sitebeheer)

pr@vereniging-atc.nl 

Centrale ledenadministratie:

Jean Nefkens

ledenbeheer@vereniging-atc.nl 

Piet Roelse 

Amsterdam-Kennemerland: Tel.: (0297) 54 07 92

secretaris@atc-ak.nl 

Apeldoorn: Tel.: (055) 366 77 46

secretaris@atc-apeldoorn.nl

Arnhem-Nijmegen: Tel.: 06-53 29 74 54

secretaris@atc-arnhem-nijmegen.nl

België/Antwerpen/Vlaanderen: Tel.: (052) 42 76 83

secretaris-aw@atc-belgium.be

secretaris-vl@atc-belgium.be 

Deventer-Zutphen: Tel.: (0575) 56 77 28

secretaris@atc-dz.nl/info@atc-dz.nl

Drenthe: Tel.: (0524) 55 06 96

secretaris@atc-drenthe.nl

Friesland: Tel.: (0512) 51 56 66

secretaris@atc-friesland.nl

‘s-Gravenhage: Tel.: (0174) 62 88 03

secretaris@atc-gravenhage.nl

Groningen: Tel.: (0592) 54 26 32

secretaris@atc-groningen.nl

Limburg: Tel.: (045) 541 44 30

secretaris@atc-limburg.nl

Midden-Brabant: Tel.: (013) 468 38 46

secretaris@atc-middenbrabant.nl

Noord-Holland Noord: Tel.: (0224) 55 15 68

secretaris@atc-nhn.nl

Oost-Brabant: Tel.: (040) 842 07 48

secretaris@atc-oostbrabant.nl

Rotterdam: Tel.: (0180) 42 80 19

secretaris@atc-rotterdam.nl

’t Sticht: Tel.: ( 030) 688 50 46

secretaris@atc-sticht.nl

Twente: Tel.: ( 06) 12 37 44 87

secretaris@atctwente.nl

West-Brabant: Tel.: (076) 521 63 32

secretaris@atc-westbrabant.nl

Zeeland: Tel.: (0113) 31 22 14

secretaris@atc-zeeland.nl

Zwolle: Tel.: (0529) 43 22 72

secretaris@atc-zwolle.nl

Voor wie dit soort omschrijvingen te
algemeen vindt, heeft Bussink goed
nieuws: “We werken aan een verdie-
pingslag, zodat we specifieker op
het onderdeel ingaan dan alleen
5.*.20 of 5.*.28”.
Een tweede onderdeel van HAPS is
dat het raadpleegscherm vanaf 
1 april de gegevens van de laatste
APK toont: “Dat voorkomt shopge-
drag van de voertuigeigenaar”. Het
scherm toont geen naw-gegevens.
Maar wel: “Datum van de laatste
APK, goed- of afkeur, adviescodes en
reparatieadviespunten, bij goedkeur
de reparatiepunten en bij afkeur de
afkeur- en reparatiepunten”.

EU-richtlijn biedt zekerheid
Voor het onderwerp ‘Wijzigingen
per 1 april’ neemt APK beleids-
medewerker Bert Top het woord. 

die uit 1996, staat dat EU-landen
een periodieke voertuigkeuring
moeten hebben. De politiek kan
dus niet ineens de APK afschaffen.
De EU-richtlijnen bieden dus ook
zekerheid”.

De wijzigingen in het kort
Het gros van de wijzigingen is niet
spannend. De minimale remvertra-
gingseisen worden aangescherpt.
Maar dat geldt voor voertuigen
met een DET (Datum Eerste Toela-
ting) vanaf 2012. “Daar ga je dus
pas vanaf 2015 iets van merken.”
Nu al actueel zijn onderdelen van
een elektrische aandrijflijn in
hybride en elektrische auto’s. In
5.*.12a staan nu de eisen voor die
delen. Verder moeten de controle-
lampjes voor de verlichting vanaf
nu werken en is geen controle op
de reinigingsinstallatie van de
xenon-koplampen meer nodig. Top
legt uit waarom niet: “De type-
goedkeuringseisen verplichten die
reinigingsinstallatie en niveaurege-
ling vanaf een lichtsterkte vanaf
2.000 lumen. In de APK kunnen we
de lichtsterkte niet controleren.
Dus is die eis vertaalt als: ‘xenon’.
Intussen is er ook xenonverlichting
met een opbrengst kleiner dan
2.000 lumen. En je kunt niet eisen
bij de APK wat bij de typegoedkeu-
ring niet hoeft. Daarom hebben we
die eis laten vallen”.
En dan is er de olielekkage: “Dat is
een reparatie-adviespunt, net als de
airbags en de gordelspanners”. Wan-
neer je dat punt moet noteren? “De
eis is niet gekwantificeerd. Er staat
alleen ‘overmatig’.” Nog een vraag uit
de zaal: “Wat doe je met onzichtbare
olielekkage, bijvoorbeeld uit het
stuurhuis in een rubber?” Daar is de
nieuwe regel duidelijk over: “De
wijze van keuren is visueel. Is er niets
te zien, dan geen reparatiepunt”.

Hij legt uit dat er twee oorzaken zijn
van de wijzigingen: “De eerste is het
project Modernisering APK, dat in
opdracht van de toenmalige ver-
keersminister Eurlings is doorge-
voerd. Op 1 mei 2009 maakte het
deel 1 van dat project het APK-boek
een stuk dunner. Per 1 april 2012
gaat deel 2 in werking”. De tweede
oorzaak is de nieuwe EU-richtlijn EU
2010/48. Dat is dezelfde richtlijn die
voorschrijft dat de bedrijfsrem bij
de periodieke voertuigkeuring ge-
test moet worden op een ‘statische
remtestmachine’. Top vindt dat we
niet moeten mopperen over dit
soort EU-richtlijnen: “Toegegeven,
je kan er last van hebben. Als je er
nog geen hebt, moet je voor 1 mei
2014 een remmentestbank aan-
schaffen. Maar vergeet niet dat er in
de eerste EU-richtlijn over de APK,

De JNT40, kleurenscherm, alle in het Neder-
lands en heel overzichtelijk. Wel even op letten:
“Readiness wordt niet ondersteund: 7”, kan ver-
warrend zijn. Maar “Readiness niet compleet”,
staat op: “0”, dus ok.

Een verdiepingslag in de Top 3 of Top 5 van meest voorkomende voertuigafhankelijke mankementen
vraagt een specifieker omschrijving van reparatie- en afkeurpunten. Zo worden de drie mankement-
omschrijvingen van de stuurinrichting uitgesplitst in achttien omschrijvingen. 

Voorbeeld van RME. Zoeken naar certificaten is straks niet meer nodig. Wel even opletten bij koop,
verkoop of sloop van een meetmiddel, dat het allemaal correct in RME terechtkomt.    
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EOBD emissietest in AMT
Het stap-voor-stapschema, een overzicht van de leverbare scan-
tools, de protocollen, het stond allemaal eerder in AMT. Kijk het 
na op: www.amt.nl/april2012, of scan de QR-code.

Ander puntje, het rapport: “Dat
mag alleen nog geprint worden op
een blanco A4-tje, het merk en
type komen er weer op terug en de
lijst met afkeurpunten wordt uitge-
breider”. Dat laatste is nodig van-
wege HAPS: “Als we in die afkeur-
punten Top 3 of Top 5 specifieker
moeten zijn, dan moeten we het
ook nauwkeuriger weten. Er komen
geplastificeerde lijsten met afkeur-
punten”.
Om verwarring bij de consument
te voorkomen, verdwijnt de
 voorgedrukte kolom met advies-
punten: “Een adviespunt komt nu
alleen op het rapport als je het
aanvinkt”.
Ten slotte wordt profieldiepte 1,6 tot
2,5 mm nu ook een adviespunt bij
APK 1, geldt ook de afmeldbeper-
king van vier voertuigen per uur nu
voor de APK 1-keurmeester en mag
er op sinterklaasdag tot 17.00u (was
15.30u) afgemeld worden.

Nooit meer zoeken naar
 certificaten
Mooi, we zijn weer bij. Alhoewel,
hoe zit het met de uitlaatgastest

via EOBD? Dat onderwerp laat Bert
Top aan RDW-collega Piet Schaefer
over. Voor die daar aan toekomt
bespreekt hij de RME, de Registra-
tie MEetmiddelen. Die is gedigitali-
seerd. Belangrijk, want dat helpt de
RDW om aan de ISO-certificerings-
voorwaarden te voldoen. En het
biedt zowel de KI (KeuringsInstan-
tie) als de OG (OnderzoeksGerech-
tigde) lastenverlichting. Via:
https://rme.rdw.nl/rme kan iedere
KI nu de registratie van zijn meet-
middelen bekijken. Inloggen
gaat op een pc met certificaat
met KI-nummer en PIN. “Let op”,
zegt Schaefer, “mist een meetmid-
del in RME, is het verkeerd opge-
voerd of dubbel, of is de vermelde
goedkeurdatum niet juist, neem
dan contact op met uw OG.
Bestaat een meetmiddel dat in
RME staat niet, mail dan naar
rme@rdw.nl”.
Duidelijk? Niet helemaal: “Stel ik
leen een remvertragingsmeter van
een ander bedrijf. Hoe toon ik dan
dat die gecertificeerd is?” Het ant-
woord blijkt simpel: “RME biedt een
printmogelijkheid”.  

Emissietest in 30 seconden
Van RME stapt Schaefer over op
EOBD. Hij loopt stap voor stap het
inmiddels bekende schema door.
Dat stelt eerst vast of bij deze auto
de uitlaatgastest via EOBD kan ver-
lopen, het kijkt naar het MIL-lampje,
naar de P-codes en naar de readi-
nesstest. Het duurt enige tijd voor
Schaefer alle stappen door is. “Maar”,
zegt hij, “ze bespreken duurt een
stuk langer dan ze uitvoeren. In de
praktijk doe je de test binnen 
30 seconden. Mits je natuurlijk niet
alsnog aan de uitlaat moet meten”.
En mits je de juiste EOBD-scantool
hebt.

Keuze uit drie
Welke dat is? “De Capelec-tester”,
zegt Jan Nijboer van JN Testtech-
niek. “Dat apparaat voorkomt fou-
ten op de werkvloer door de resul-
taten zo weer te geven dat ze niet
voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
Ook voor wie er nog nooit mee
 gewerkt heeft.” Daar staat wel een
prijs tegenover: € 585,-. Voor wie
dat teveel vindt, is er de JNT30 voor
€ 150,-. “De JNT30 doet het ook
prima, maar vraagt iets meer scrol-
len en iets meer meedenken. 
Dat kost tijd en vergroot de kans op
 fouten.” De middenweg is de
JNT40 voor € 295,-: “Die scanner
met  kleurenscherm kopen wij in
bij AA Equipment”.
Sander Steverink van Stokvis advi-
seert de scantool van OTC. “Dat is
een merk van SPX. En zoals u wel-
licht weet is SPX kortgeleden over-
genomen door Bosch. De OTC-tes-
ter, die volgens Steverink, razend-
snel werkt, kost € 275,-.”
“Een Live demo is het beste”, zegt
Bennie Janssen. Hij is een van de
meer dan twintig regionale Snap-on
dealers in ons land. “Onze testers
zijn updatebaar”, legt hij uit. “Komen
er straks andere of nieuwe eisen
voor de EOBD-test in de APK? 
Geen punt. Met de nieuwste update
voldoet een Snap-on tester er weer
aan. 
Janssen toont een rood, ouderwets
uitziend, kastje met een heel klein
schermpje: “Net ingeruild, 36 jaar
oud, als hij zijn updates heeft gehad,
is hij klaar voor de EOBD-test in de
APK”.
Desondanks maakt het antieke 
apparaat geen deel meer uit van het
huidige productaanbod van Snap-

on. Of in Janssen’s woorden: “De
Snap-on familie”. Wat die familie een
familie maakt? “Alle leden zijn intuï-
tief te bedienen.” Voor twee familie-
leden vraagt Janssen extra aan-
dacht: “De Microscan geeft snel alle
uitlezingen die je nodig hebt in de
APK. De Ethos doet dat ook, maar
kan nog veel meer”. Wat allemaal?
Dat ontdekken de 260 ATC-leden als
ze na de pauze bij de stands van
JNT, Stokvis, Snap-on en Saarloos
langslopen. En zo is de ATC Mega-
lezing in Markelo de perfecte voor-
bereiding op de jongste wijzigingen
in ons APK-systeem.

Hoe makkelijk werkt de Capelec EOBD-scantool. Jan Nijboer demonstreert het namens JNT. 

Boeiend, al die verhalen. Maar uiteindelijk is
zelf proberen toch het leerzaamst.

Nog twee jaar en dan is hij verplicht, de
 statische remtestinrichting. Rob Lamers legt
uit wat het voordeel is van kogelgelagerde
remtestplaten.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL
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